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WPROWADZENIE 
 

Najważniejsze wydarzenia i trendy 
 

W roku sprawozdawczym utrzymaliśmy wysokie wskaźniki realizacji 
zaplanowanych prac oraz dodatkowo sprawnie realizowaliśmy duży projekt 
składający się z 5-ciu zadań dofinansowany ze środków MNiSW (program: Działalność 
Upowszechniająca Naukę w ramach umowy nr 516/P-DUN/2016).  
Poza tym rok 2016 był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych kierunków 
rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej, dotyczących: 
 podnoszenia jakości świadczonych oraz usprawniania prac i procesów 
wewnątrzbibliotecznych;  
 likwidacji zaległości (skontra, odzyskiwanie niezwróconych zbiorów, itp.); 
 prowadzenia planowej ochrony i zabezpieczania cennych zbiorów głównie poprzez 
oprawę, konserwację i digitalizację; 
 włączania w planowe działania realizowanych projektów, które zwiększają 
ilość opracowanych i zabezpieczonych zbiorów; 
 poszerzania i zacieśniania współpracy między Biblioteką Uniwersytecką  
a instytucjami naukowo-kulturalnymi regionu świętokrzyskiego; 
 inicjowania i kontynuowania współpracy z innymi instytucjami, na szczeblu 
krajowym (szkolenie kadry, wymiana wydawnictw, wypożyczenia 
międzybiblioteczne, współpraca z Centrum Nukat, realizacja wspólnych 
przedsięwzięć). 
 

Założenia planu na 2016 rok wykonane zostały we wszystkich punktach. 
Zgodnie z założeniami planu, w ramach budżetu, kupowano nowości wydawnicze 
i uzupełniano księgozbiór o starszą literaturę poprzez kupno oraz wymianę druków 
zbędnych z innymi bibliotekami naukowymi i instytucjami. Realizowano dezyderaty 
oraz indywidualne zamówienia pracowników naukowych UJK oraz jednostek 
wydziałowych i międzywydziałowych. Nabytki pochodziły także z darów od 
instytucji i osób prywatnych m.in.: od prof. W. Szczepańskiego - kolekcja katalogów 
wystaw - 1100 vol., prof. W. Szostaka - 700 vol., prof. W. Dróżki - 200 vol., prof. 
R. Czarnego, dr hab. n. med Z. Śliwińskiego, prof. J. Szczepańskiego - ponad 100 
vol., S. Fornala - korespondencja, rękopisy, H. Filara. W ramach przekazanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego środków finansowych w 
wysokości 311.181,11 PLN zakupiono do zbiorów literaturę medyczną dla 
anglojęzycznego kierunku studiów medycznych - 1961 woluminów. Zakończono 
selekcję daru „Czytelnik”, przekazanego Bibliotece przez Spółdzielnię Wydawniczą 
„Czytelnik”. Pozostało około 600 woluminów do opracowania, co nastąpi w ciągu 
pierwszych tygodni 2017 roku. W 2016 roku, z tego daru, do księgozbioru wcielono 
1533 egzemplarzy wydawnictw zwartych i 8 jednostek kartografii. Komisja 
skontrum kontynuowała prace w zakresie sygnatur 000001 – 225499. Protokół 
skontrum z zakresu 225500-483000 został złożony. Dokonano ubytkowania 
publikacji zagubionych przez czytelników, poddano ubytkowaniu dokumenty 
zniszczone i zdefektowane, łącznie w ilości 43 egzemplarzy. Księgozbiór dubletów 
i druków zbędnych powiększony został o 5050 woluminów. Jednocześnie 
prowadzono intensywną wymianę tych druków z innymi bibliotekami naukowymi. 
Wysłano ogółem 1271 woluminów. 

Starano się wychodzić naprzeciw potrzebom Użytkowników nie tylko  
w zakresie dostępu do najnowszej literatury. Ukierunkowanie na czytelnika wyraża 
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się m .in. w kontynuowanej akcji oprowadzania grup zorganizowanych po gmachu i 
prezentowaniu nowych funkcjonalności Biblioteki. Oprowadzono łącznie 500 osób 
w 20 zorganizowanych grupach wycieczkowych. 1850 użytkowników spoza UJK 
(nie będących studentami, doktorantami, pracownikami) skorzystało w roku 
2016 z oferty Biblioteki Uniwersyteckiej (z wyłączeniem korzystania  
z księgozbioru). Ważne w tym kontekście jest dokładanie ciągłych starań o jak 
najlepsze zorganizowanie dostępu dla czytelnika do zasobów bibliotecznych m. in. 
poprzez pojawienie się w strefach wolnego dostępu komunikatów w języku 
angielskim. Starając się popularyzować Bibliotekę wśród obecnych i przyszłych 
studentów UJK współpracowano z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą UJK 
oraz Biurem Wymiany Studentów i Doktorantów UJK. W ramach tej drugiej 
współpracy zorganizowano m.in. 8 wizyt w Bibliotece młodzieży (wraz z rodzicami) 
z Centrum Edukacyjnego Leader Study z partnerskiego miasta Winnica na Ukrainie 
oraz zorganizowano Orientation Days w Bibliotece dla studentów z zagranicy, 
między innymi z Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Szwecji, Stanów 
Zjednoczonych (ponad 300 osób).  

Współpracowano również z Biurem Promocji UJK, na bieżąco informując 
społeczność Uczelni o wydarzeniach kulturalnych i naukowych odbywających się  
w Bibliotece poprzez aktualności na bibliotecznych oraz uniwersyteckich stronach 
www, komunikaty e-mailowe oraz portal społecznościowy Facebook. Przygotowano 
7 produkcji filmowych prezentujących wydarzenia kulturalne i naukowe 
zorganizowane w Bibliotece. Filmy zamieszczono w serwisie You Tube. 

Podjęto szereg działań w obszarze nauki, edukacji i kultury celem 
popularyzacji Biblioteki wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców  
regionu świętokrzyskiego. Jednym z nich było zorganizowanie w czerwcu 2016 roku, 
imprezy kulturalno-edukacyjnej „II Świętojańskie Spotkania”. W trakcie imprezy 
odbyły się: prelekcja na temat pieśni Jana Kochanowskiego; głośne czytanie pieśni 
poety z Czarnolasu; ogłoszenie wyników I konkursu literackiego na fraszkę „Idź w 
ślady Jana Kochanowskiego i napisz fraszkę”; występ zespołu obrzędowego 
„Kowalanki”; warsztaty z wykonywania kwiatów z bibuły włoskiej – krepiny; gry  
i zabawy staropolskie. Tę ostatnią część przygotowano przy współpracy Muzeum 
Zabawek i Zabawy w Kielcach. 

Biblioteka była współorganizatorem dwóch ogólnokrajowych konferencji 
naukowych: Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury (konferencja przeznaczona 
dla studentów, doktorantów, członków kół naukowych) oraz Społeczne 
oddziaływanie biblioteki oraz współorganizatorem konferencji naukowej z cyklu 
DEBATY ŚWIĘTOKRZYSKIE II Kielce - Święty Krzyż. (główny organizator: 
Interdyscyplinarny Zespoł do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża 
działającego na Wydziale Humanistycznym UJK). 

Zainteresowaniem wśród kadry naukowo-dydaktycznej UJK oraz lokalnych  
i regionalnych instytucji nauki i kultury cieszy się również nowoczesne zaplecze, 
wysoki standard oraz jakość oferowanych usług i pomieszczeń. Dowodem tego jest 
m.in. fakt, że sale wykładowe Biblioteki były wykorzystywane prawie w 100 
procentach do celów naukowych, dydaktycznych i kulturalnych. 

Do sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie pokaz mody duetu Paprocki  
i Brzozowski w ramach II edycji Akademii Off Fashion – 80 lecie „Przeminęło  
|z wiatrem” Wieczór III - Wielki Bal w 12 Dębach organizowanego pod hasłem 
Czytanie jest modne. Znaczącym wydarzeniem były również warsztaty pt. "Sztuka 
dawnego drzeworytu" zorganizowane 1-3 marca 2016 r. prowadzone przez 
Tadeusza Grajpla. 
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Biblioteka aktywnie włączyła się również w obchody 1050 rocznicy Chrztu 
Polski oraz 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W ramach 
obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski zorganizowano: 

 wystawę „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura" 
wybranych publikacji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. 
Wystawa eksponowana była w krużganku klasztoru Misjonarzy Oblatów 
Marii Niepokalanej na Świętym Krzyżu i towarzyszyła Sympozjum 
naukowemu pt. „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura", 
które zainaugurowało w regionie świętokrzyskim obchody 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.  

 wystawę: „Historia Biblii” (przy współpracy Fundacji Areopag).  
 wystawę: „Różne wydania Biblii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Kielcach”  
W ramach obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

współorganizowano wystawę: „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim” (wraz  
z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Archiwum Państwowym, 
kielecką Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Kielc).  

22 kwietnia Bibliotekę odwiedziło 80-cioro dzieci z Przedszkola Naukowego Mini 
College w Kielcach, Łopusznie i Piekoszowie. Przedszkolaki oprócz zwiedzania wzięły 
udział w ciekawym przedstawieniu przygotowanym przez pracowników Biblioteki - 
obejrzały inscenizację bajki "Okulary" Juliana Tuwima.  

Warto odnotować również fakt, że w grudniu 2016 r. dzięki akcji Radia Kielce 
i lokalnych mediów udało się odnaleźć poszukiwany przez historyków oraz Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie wojenny egzemplarz kieleckiego wydania 
„Dywizjonu 303” . Książka jest w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.  

Stale dążymy do organizowania i czynnego uczestnictwa w wielu różnych 
wydarzeniach o charakterze promocyjnym, kulturalnym czy oświatowo-
edukacyjnym, przez co pogłębiana jest współpraca ze środowiskiem. W roku 2016 
Biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem 33 wydarzeń 
o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. 

Wszystkie zadania Biblioteki zostały zrealizowane w ramach planu rzeczowo-
finansowego.  
 
I. STATYSTYKI GROMADZENIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW: 

 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2016 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

� 10 743 egzemplarzy wydawnictw zwartych, w tym: 

  o 5 207 uzyskanych drogą kupna, w tym: 

  3 246 uzyskanych z środków własnych 
  1 961 uzyskanych z środków Urzędu Marszałkowskiego 
 

o 5 536 uzyskanych poprzez dary 

� 572 roczniki wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 419 egz. wydawnictw regularnych polskich 
o 119 egz. wydawnictw nieregularnych polskich 
o 23 czasopisma zachodnie 
o 11 czasopism rosyjskich 
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�  360 roczników czasopism uzyskanych poprzez dary 
�  369 jednostek inwentarzowych i egzemplarzy zbiorów 
specjalnych 

W tym samym czasie ubytkowano: 
� 43 vol. z inwentarza głównego.  
� 551 roczników z księgi inwentarzowej wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 
� 491 802 vol. wydawnictw zwartych 
� 69 646 roczników wydawnictw ciągłych 
� 10 889 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 
 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2016 wynosiła: 
� 783 tytuły w tym: 

o 538 tyt. czasopism polskich 
o 34 tyt. czasopism zagranicznych 

 
2. Wartość pozyskanych zbiorów: 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany oraz darów 
wyniosła: 

� 745 837,71 zł w tym: 
o 158 753,42 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 209 890,50 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 77 322,85 zł wyd. polskie 
 132 567,65 zł wyd. zagraniczne 

o 66 012,68 zł dary 
o 311 181,11 środki Urzędu Marszałkowskiego 

Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 
� 21 356,00 zł w tym: 

o 3 875,00 zł oprawa 
o 17 481,00 zł konserwacja (środki MNiSW) 

Na zakup e-źródeł przeznaczono: 
� 53 601,50 zł 

 
3. Opracowanie zbiorów: 
Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BU jest podzielone pomiędzy oddziały 
wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach opracowywania zbiorów: Oddział 
Opracowania Formalnego, Oddział Opracowania Rzeczowego oraz Oddział Wolnego 
Dostępu do Wydawnictw Ciągłych. Ponadto, pewna część zadań dotyczących 
opracowywania i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana w 
Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. W br. wdrożono 
nowe zadania dotyczące opracowania formalnego: 

 
1. Tworzenie rekordów analitycznych dla dokumentów niesamoistnych 

wydawniczo (takich jak artykuły, pojedyncze prace, referaty itp.) zawartych 
w publikacjach autorstwa pracowników naukowych UJK. 

2. Automatyczne pobieranie wszystkich plików z rekordami analitycznymi  
z serwera Centrum NUKAT (niezależnie od autorstwa), do których, wcześniej 
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dla rekordu macierzystego zostało dodane siglum Biblioteki i wgranie ich 
do bazy bibliograficznej katalogu lokalnego Biblioteki. 
 

Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z 
Centrum NUKAT za rok 2016 1 
Rekordy bibliograficzne  

 
Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 2 906  
w tym:  
 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne - 2 862 
 wydawnictwa ciągłe – 5 
 rekordy analityczne - 39 

 
Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – łącznie 17 928 
w tym:  

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki 
muzyczne, ikonograficzne, filmy) - 17 414 

 wydawnictwa ciągłe - 227 
 rekordy analityczne - 287 

 
Rekordy haseł wzorcowych   
 
 Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 2 353  
w tym: 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 1 353 
 Hasła przedmiotowe słownikowe – 14 
 Hasła przedmiotowe rozwinięte - 673 
 Tytuły ujednolicone - 260 
 Tytuły serii - 42 
 Nazwa/tytuł - 11 

 
 Stan bazy NUKAT dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy2 
Rekordy bibliograficzne skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki- 
 256 798  w tym:  

 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 250 231 
 Liczba rekordów wydawnictw ciągłych - 6 280 
 Liczba rekordów analitycznych - 287 

 
Rekordy haseł wzorcowych skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki – 
436 0013 w tym:  

 Liczba rekordów w bazie PUK 10 - (baza rekordów haseł wzorcowych typu 
formalnego, w tym uniwersalnego) – 234 800 (przyrost o 16 447 rekordy). 

 Liczba rekordów w bazie PUK 11 -  ( baza rekordów haseł przedmiotowych 
słownikowych) – 27 013 

                                                 
1   Dane nie uwzględniają danych z miesiąca grudnia 2016. Kluczem do statystyki są dane od 1 grudnia 
2015 r. do 30 listopada  2016 r. Podstawa obliczeń –http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki 
2  Źródło:  http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki  - (5.12.2016). 
3  Źródło: Inf. z użyciem skryptu: zawiera pole 010 -  (5.12.2016). 
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 Liczba rekordów w bazie PUK 16 - (baza rekordów haseł przedmiotowych 
rozwiniętych) – 174 188  

 
 Rekordy bibliograficzne utworzone w Bibliotece - 31 238 

w tym:  

 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 3 0931 
 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych – 268 
 Liczba rekordów analitycznych - 39 

 
Rekordy haseł wzorcowych utworzone w Bibliotece – 28 046 
w tym:  
 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 11 170 
 Hasła przedmiotowe słownikowe – 754 
 Hasła przedmiotowe rozwinięte - 16 192 
 Tytuły ujednolicone – 1 520 
 Tytuły serii - 705 
 Nazwa/tytuł - 58 

 
Łącznie w bazie katalogu Biblioteki znajduje się 692 799 rekordów zgodnych 
z katalogiem NUKAT.  

 
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania ramach współpracy z Centrum 
NUKAT posiada, nadane na wniosek przedstawiciela, 15 bibliotekarzy. 
W związku z wprowadzeniem w katalogu NUKAT od lutego 2016 r. rekordu 
analitycznego (opracowywania dokumentów niesamoistnych piśmienniczo) 
Biblioteka włączyła się w zakres opracowywania tego typu publikacji oraz dzięki 
stosowanym narzędziom informacyjnym, do kopiowania rekordów, utworzonych 
także przez inne biblioteki współpracujące, do katalogu lokalnego.  
W maju i grudniu 2016 r. przeprowadzono wewnętrzne porównanie numerów 
kontrolnych rekordów bibliograficznych z danymi zapisanymi w rekordach bazy 
NUKAT celem ujednolicenia opisów i uzyskania zgodności rekordów skopiowanych do 
bazy lokalnej z katalogu centralnego.  
 
Oddział Informacji Naukowej: 

 
W roku 2016 w Oddziale Informacji Naukowej prowadzone były głownie prace bieżące 
tj. informacja katalogowa, bibliograficzna, faktograficzna i rzeczowa: osobiście oraz 
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie www Biblioteki oraz kanału chat. Przyjmowano, kodowano i 
włączano w ciąg transporty nowości. Sporządzano analizy bibliometryczne. We 
współpracy z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów uzupełniono brakujące 
wydawnictwa wielotomowe, uprzednio kontrolując stan całego księgozbioru OIN w 
tym zakresie. Dokonano wstępnej selekcji księgozbioru i przekazano do magazynu 
voluminy niewykorzystywane i zdezaktualizowane. Zawieszono tworzenie 
Bibliografii UJK w prasie. Zmiany zaszły w zaangażowaniu pracowników OIN w 
administrację serwisami online (lista serwisów powiększyła się o e-czasopisma w 
ramach konsorcjum LWW). Pracownicy zajmują się serwisami online w zakresie 
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organizacyjnym - nie zakładają już kont indywidualnego dostępu ponieważ Dział 
Zabezpieczenia Informatycznego uruchomił stronę umożliwiającą dostęp z domu 
(poprzez VPN).  
 
Dostępne czasopisma elektroniczne: 
Springer (SpringerLink) 
1 878 czasopism bieżących oraz ok. 401 czasopism archiwalnych; 
Elsevier (ScienceDirect) 
1 851 tytułów bieżących oraz archiwa 420 tytułów niekontynuowanych lub 
kontynuowanych pod inną nazwą. 
Wiley 
1 348 tytułów. 
 
Dostępne wydawnictwa zwarte: 
Springer (SpringerLink) 
16 700 książek 
10 558 wolumenów serii książkowych 
Elsevier (ScienceDirect) 
838 książek oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych 
 

Licencjonowane zbiory elektroniczne do których Biblioteka opłaciła dostęp: 
Książki elektroniczne (licencje) - 173 
Czasopisma elektroniczne (w tytułach) – 30 
Bazy danych (w tytułach) - 2 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 

 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2016, materiały uzyskiwano drogą darów  
i kupna. Kontynuowane były starania nad pozyskiwaniem dokumentów życia 
społecznego. Opracowano wpływające dokumenty i materiały. Organizowano 
wystawy (spis podany oddzielnie) w Galerii Uniwersyteckiej oraz koordynowano 
prace redakcyjne i korektorskie publikowanych materiałów dotyczących 
organizowanych wystaw. Wykonywano oprawę graficzną (afisze, plakaty, 
zaproszenia, programy, ulotki) do wystaw, konferencji, spotkań i innych imprez 
organizowanych w Bibliotece oraz strony internetowe wystaw. 
 
Odwiedzin łącznie : 440 osób 
Udostępniono łącznie: 3319 jednostek i zespołów 
 

II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE: 
 

W roku 2016 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 
pracowały przez okres 10,5 miesiąca. Sierpień oraz druga połowa grudnia były 
miesiącami urlopowymi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 10/2016). 

 
Na dzień 31.12.2016 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej wynosiła 13 809 (nastąpił wzrost o 1 632 użytkowników w stosunku 
do 2015 r.), w tym użytkowników aktywnych4 5 885 (tutaj również nastąpił wzrost 
                                                 
4 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2016 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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w stosunku do 2015 r. o 158 użytkowników). Zestawienie nie zawiera czytelników 
korzystających z księgozbioru wyłącznie w strefach wolnego dostępu na miejscu, nie 
rejestrowanych w systemie bibliotecznym i nie posiadających karty bibliotecznej 
(bez prawa do wypożyczenia materiałów na zewnątrz). 
 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia) 

 
Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2016 r. przedstawia się 
następująco: 
 

 

Złożone 
zamówienia 

ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane i 

odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane 
i nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

nowo 
zapisanych 

 

Liczba 
odwiedzin 

32 731 31 051 1 680 1 836 36 456 
 
Oddział zajmował się głównie udostępnianiem księgozbioru, a także codzienną pracą 
z czytelnikiem. Z Sekcji Technicznego Opracowania Zbiorów otrzymano 5 500 
egzemplarzy książek zwartych. W wyniku selekcji księgozbioru w Oddziale Wolnego 
Dostępu do Zbiorów Zwartych otrzymano 5 000 egzemplarzy. Wiązało się 
to z potrzebą przesunięcia księgozbioru w przedziale 200.000–300.000 
tj. przesunięcia około 200 regałów książek.  
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 
 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych stara się przystosowywać działy              
i księgozbiór w strefie wolnego dostępu do zmieniających się potrzeb i wymagań 
Czytelników. Pracownicy Oddziału wspomagają również Pracownię 
Tyflopedagogiczną w obsłudze Czytelnika niepełnosprawnego.  
 
Oddział liczy obecnie: 

 53 143 woluminów w strefie wolnego dostępu, w tym 23 567 dostępnych na 
miejscu i 29 576 do wypożyczenia; 

 1 323 woluminów w Kolekcji Nordyckiej, w tym 931 dostępnych na miejscu 
i 392 do wypożyczenia; 

 7 141 woluminów w Kolekcji XIX-wiecznej.  
 

Z Sekcji Opracowania Technicznego Zbiorów do poszczególnych Oddziałów 
Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano: 

 do Oddziału Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów – 5 847 pozycji 
 do Oddziału Informacji Naukowej – 622 pozycje 
 do Oddziału Zbiorów Specjalnych – 181 pozycji 
 do Czytelni Pedagogicznej – 502 pozycje 

Z Oddziału wypożyczono 15 357 książek, z czego 12 947 przy użyciu selfchecków,         
a 2 410 wypożyczono przy pomocy pracowników Oddziału. W 2016 roku dokonano 
selekcji i wycofano z Oddziału Wolnego Dostępu do Magazynu Biblioteki około 5 000 
książek niewykorzystywanych przez Czytelników. Zostały one przystosowane 
do udostępniania w Oddziale Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów. Pozwoliło 
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to na reorganizację księgozbioru na pierwszym piętrze ze względu na przyrost 
zbiorów działów: Medycyna, Prawo oraz Nauki Kryminalne. Przesunięto 45 000 
woluminów i zrobiono miejsce na nowe zakupy. Zrobiono nowe objaśnienia bocznych 
regałów i uzupełniono napisy na półki. Ze względu na otwarcie kierunku lekarskiego 
w języku angielskim uzupełniono opisy w dziale Medycyna na bocznych ścianach 
regałów oraz frontach półek w języku angielskim. Oprócz bieżącej kontroli 
poprawności układu na półkach, przeprowadzono całościowe sprawdzenie 
księgozbioru w strefie wolnego dostępu. Uporządkowano i przesunięto księgozbiór  
w Kolekcji XIX-wiecznej. Sporządzono tam opisy regałów. Ze względu na przyrost 
księgozbioru w Kolekcji Nordyckiej o czasopisma, również przesunięto cały 
księgozbiór. Zrobiono skontrum działu Medycyny. Stwierdzono 4 braki względne.                          
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 

 

Oddział prowadził następujące prace: zakup wydawnictw ciągłych, opracowanie 
wydawnictw ciągłych, w tym wprowadzanie do katalogu NUKAT rekordów 
analitycznych i za pomocą powiązań LKR łączenie ich z rekordami macierzystymi  
i ich rejestracja, udostępnianie wydawnictw ciągłych w wolnym dostępie. W oddziale 
zakończono spis wydawnictw ciągłych znajdujących się w magazynie odstawnym. 
Przeprowadzono częściową selekcję czasopism znajdujących się w magazynie 
głównym. 
 
Czytelnie 

W gmachu głównym Biblioteki, w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej, funkcjonują 
następujące czytelnie: 

 Czytelnia Ogólna w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych – 118 
miejsc, 

 Czytelnia na antresoli – 36 miejsc, 
 Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc,  
 Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc, 
 Czytelnia Prasy Bieżącej – 16 miejsc, 
 Czytelnia Multimedialna – 20 miejsc. 

Biblioteka dysponuje łącznie 318 miejscami do pracy dla czytelników w gmachu 
przy ul. Świętokrzyskiej 21e. 
 
Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są również  
w Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11 
– 33 miejsca. 

 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w Czytelni Pedagogicznej w 2016 r. 
prezentuje poniższa tabela: 

 
  

Liczba 
odwiedzin 

ogółem 

Liczba 
korzystających 

z Internetu 

Liczba 
odwiedzin 
w czytelni 

Udzielono
informacji (bez 
korzystania z 

Czytelni) 
Czytelnia 

Pedagogiczna 

 

11 198 5 000 5 227 
 

700 
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W Czytelni w roku bieżącym odnotowano prawie 20 proc. wzrost odwiedzin ogółem 
w stosunku do 2015 r.  
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
 

Statystyka wypożyczeń międzybibliotecznych w 2016 r. przedstawia się następująco: 
 
 Liczba zamówień

na wypożyczenia 
międzybiblioteczne

Liczba zamówień 
z zewnątrz 

Liczba zamówień 
na zewnątrz 

Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna 

 

1 388 661 727 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje  
w ramach wymiany. 
 

 

III. STRUKTURA I PRACOWNICY: 
 
 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2016 roku zatrudniała 62 
osoby (w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 2 osoby), w tym 5 osób 
posiadało stopień naukowy doktora, a 53 osoby stopień magistra różnych 
specjalności. Na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego pracowała 1 osoba, 52 
osoby jako pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 
2 jako magazynierzy, 5 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach 
informatycznych. 

 
Bibliotekarze dyplomowani 1 etat 1 osoba
Pracownicy służby bibliotecznej       52 etaty  52 osoby
Pracownicy obsługi magazynowej        2 etaty  2 osoby
Pracownicy administracji i informatycy 7 etatów 7 osób
Razem 62 etaty        62 osoby

 

 
 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała 
następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad 
Wicedyrektor ds. Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak 
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Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk - kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Ewa Bieniaszewska (urlop macierzyński),  
mgr Teresa Jamrożek, mgr Ewa Kornecka-Mogielska 

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów : 
mgr Zofia Kilarska, starszy kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno, mgr Katarzyna 
Ziółkowska 

 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Magdalena Cieślik – kierownik 
mgr Maria Domańska-Nogajczyk, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Justyna Regulska 

 
Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji: 
mgr inż. Marcin Gabryś – kierownik 
mgr Ewelina Łojek, mgr Danuta Siudak, mgr inż. Jacek Wilczkowski 

 
Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw: 
dr Jolanta Drążyk – kierownik 
dr Grażyna Gulińska, mgr Joanna Nowak, dr Henryk Suchojad 

 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
mgr Iwona Plucner, mgr Aneta Tkacz 

 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – p.o. kierownika 
mgr Wioletta Kowalik (urlop rodzicielski), mgr Katarzyna  
Król-Golda, dr Mariusz Lubczyński 

 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Anna Basamania, mgr Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, Anna Detka,  
mgr Marta Długosz, Krystyna Gajda, Piotr Kowalski, mgr Jolanta Pękalska,  
mgr Ewa Rudawska 

 
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych: 
mgr Anna Klimaszewska– kierownik 
mgr Adam Bandrowski mgr Anna Chrobot, mgr Monika Grzywna, mgr Urszula Gołda, 
mgr Radosław Januszewski, mgr Marta Kołomańska, mgr Aldona Majkowska,  
mgr Anna Śmietańska, mgr Dorota Śmietańska 

 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rutkiewicz, 
mgr Marcin Zegadło 

 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
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Czytelnia Pedagogiczna: 
dr Tomasz Wójcik– kierownik 
mgr Dorota Balcerowska 

 
Sekretariat: 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 
mgr Karolina Wicha – st. spec. ds. administracji 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 

 
 
IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA: 

 
 
Dydaktyka 

 
Przysposobienie (szkolenie) biblioteczne przeprowadzono na 37 kierunkach 
kształcenia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), łącznie 200 godzin dla 
100 grup ćwiczeniowych lub wykładowych (w zależności od zapotrzebowania danego 
instytutu). W zajęciach uczestniczyło 2323 studentów. Część osób (studiujących na 
drugim kierunku) została zwolniona z zajęć, gdyż odbyli je w poprzednich latach. 
Przysposobienie biblioteczne prowadziły cztery osoby: dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna 
Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk, Jacek Wilczkowski. 
 

25 stycznia przeprowadzono zajęcia dydaktyczne po 2 godz. dla 2 grup studentów 
filologii polskiej (I rok I stopnia) na temat starych druków i rękopisów w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej UJK (4 godz.) 
 
2 czerwca – wygłoszono wykład z pokazem na temat: „Zbiory specjalne w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Kielcach” dla studentów II roku II stopnia filologii polskiej  
w ramach przedmiotu warsztat naukowy filologa (2 godziny). 
 
Nauka 

 
Zorganizowano następujące spotkania z cyklu „Bliżej kultury”: 
●11 października – spotkanie z Dariuszem Czyszczoniem przedstawicielem Fundacji 
Areopag, który omówił zagadnienia związane z historią Biblii i eksponatami 
prezentowanymi na wystawie „Historia Biblii”. Spotkanie i wystawa zorganizowana  
z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.  
 
Zorganizowano następujące spotkania i wykłady z cyklu „Bliżej nauki” 
● 3 czerwca – „Z ziemi grodzieńskiej przez Syberię w świat. Wokół publikacji 
Pamiętnik wygnańca z roku 1863”. Prezentację multimedialną ilustrującą treść 
rękopisu – wspomnień postyczniowego zesłańca Lucjana Zawistowskiego wraz  
z naukowymi komentarzami przedstawili mgr Wiesława Wójcik i dr hab. prof. UJK 
Mirosław Wójcik.  
 
Prace nad bibliografią publikacji pracowników UJK 
●Prace przy adaptacji oprogramowania do tworzenia bazy „Bibliografia dorobku 
naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych 
publikacji doktorantów i studentów” (dalej: „Bibliografia dorobku…”) – stały kontakt 
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z autorami systemu informatycznego, dzięki któremu usunięto usterki, 
zmodyfikowano strukturę (m.in. zapisywanie dużych zespołów autorskich – powyżej 
99 osób) oraz wdrożono nowe rozwiązania (takim jest np. autorski projekt Joanny 
Nowak udostępniony w formie tzw. linkowania dwustopniowego – daje użytkownikom 
bazy w module internetowym dostęp do informacji zapisanych w rozbudowanym 
indeksie wzorcowym, obejmującym pracowników UJK, m.in. aktualny stopień/tytuł 
naukowy, lata zatrudnienia na Uczelni, adres osobistej strony WWW, przy niektórych 
– lata życia).  
● Zakończono tworzenie indeksu wzorcowego wg listy pracowników otrzymanej  
z Działu Kadr UJK.  
●Wprowadzano rekordy bibliograficzne do bazy – wszystkie rekordy opracowywane 
są z autopsji w tym: parametryzacja – impact factor (189 rekordów), punktacja 
MNiSW (1318 rekordów); linki do publikacji dostępnych online (1027 rekordów); słowa 
kluczowe przejmowane z dokumentu (łącznie wprowadzono 2122 hasła polskie i 2455 
haseł angielskich). 
 
Ogólny stan bazy Expertus – 2476 rekordów bibliograficznych 
 
Przeprowadzono szkolenia w zakresie tworzenia rekordów w systemie Expertus dla  
3 pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach oraz 1 pracownika z Filii 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim. Razem 19 godz. szkolenia. 
 
Prace Redakcyjne 
●Prowadzono prace merytoryczne i redakcyjne nad tomem: Sztuka  
w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.  
●Prowadzono prace merytoryczne i redakcyjne nad tomem 4. „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej”.  
 ●Uczestniczono w spotkaniach organizowanych przez Dział Nauki UJK w sprawie 
wdrożenia Uniwersyteckiej Platformy Czasopism.  
 
V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY W 2016 R. oraz REALIZOWANE 
ZADANIA 

 
 
W bieżącym roku z 5 złożonych zadań na lata 2016-2017 dofinansowanie otrzymało 4 
nowe zadania na kwotę ogólną 522 258,00 zł, z czego dofinansowanie z MNiSW 
to 408 250. Środki finansowe zostały przyznane w dwóch ratach, z czego w 2016 r. – 
237 750,00 zł. Złożono 1 wniosek na 5 nowych zadań. Decyzja o przydziale środków 
na 5 zadań na kwotę ogólną 579 830,00 zł, z czego dofinansowanie z MNiSW to 504 
200,00 zł zostanie podana w lutym 2017 r. Zakończono realizację zadania pn. 
Digitalizacja Kolekcji XIX-Wiecznej (dofinansowanie z MNiSW – 27 025,00 zł). Razem 
w 2016 r. realizowano 5 zadań. Dofinansowanie w 2016 r. z MNiSW – 264 775,00 zł. 
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L. 
p. 

 
 
 

Nazwa projektu 

 
 

Instytucja 

Całkowity 
koszt 

projektu/ 
kwota 

dofinanso 
wania 

 
 
 

Status 
wniosku

1. Digitalizacja  
Kolekcji XIX- 
Wiecznej. 
 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

105 155,00  
/88 550,00  
 

D
ec

yz
ja

: 
ot

rz
ym

an
o 

do
fi

na
ns
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an

ie
, 

 
za

da
ni

e 
re

al
iz

ow
an

o 
w

 l
at
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h 

20
15

-2
01

6.
 

2. Utrzymanie unikatowych w
skali kraju zasobów 
bibliotecznych o istotnym 
znaczeniu dla nauki lub jej 
dziedzictwa/Biblioteka 
Klasztoru Benedyktynów na Św. 
Krzyżu– odtworzenie wirtualne 
zachowanego zasobu wraz z 
utworzeniem Gabinetu
Świętokrzyskiego. 
 
 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

152 358,00 
/ 
102 250,00 

D
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: 
ot
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o 
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, 
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e 
w

 t
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3. Opracowanie naukowych 
zasobów bibliotecznych/ 
Opracowanie oraz 
udostępnienie kolekcji druków 
oprawnych rodziny 
Morrissey 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

151 800,00 
/ 
132 000,00 

D
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4. Opracowanie naukowych 
zasobów bibliotecznych/ 
Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego – książki z lat 
1950-2000 w językach obcych –
niemieckim, angielskim, 
francuskim i językach 
słowiańskich. 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

44 850,00/ 
39 000,00 

D
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ja

: 
ot

rz
ym

an
o 

do
fi

na
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ow
an

ie
, 
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e 
w
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5. Udostępnianie zasobów 
bibliotecznych w postaci 
elektronicznej/ Digitalizacja i 
udostępnienie w sieci internet 
rękopisów Włodzimierza 
Gierowskiego oraz materiałów 
Władysława Kosterskiego- 
Spalskiego obejmujących 
wydarzenia z lat 1897-1937 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

33 350,00/ 
29 000,00 

D
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6. Udostępnianie zasobów 
bibliotecznych w postaci 
elektronicznej/ Digitalizacja 
zasobu archiwum domowego 
Emila Zegadłowicza 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

173 250,00 
/ 
135 000,00 

D
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7. Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego – książki z lat 
1950-2000 w językach obcych – 
niemieckim, angielskim, 
francuskim i językach 
słowiańskich. 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

48 300,00/ 
42 000,00 

Decyzja:
luty 2017

8. Opracowanie części 
retrospektywnej (lata 2011-
2014) w aktualizowanej na 
bieżąco bazie pt. „Bibliografia 
dorobku naukowego, 
publicystycznego i literackiego 
pracowników UJK oraz 
afiliowanych publikacji 
doktorantów i studentów - 
kontynuacja. 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

115 000,00/
100 000,00 

Decyzja:
lut 2017 
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9. Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego o rekordy 
przedmiotowe artykułów z 
czasopism ogólnopolskich i 
regionalnych dotyczących 
historii szeroko pojętego 
regionu świętokrzyskiego od 
czasów najdawniejszych do 
1989 roku. 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

140 415,00/
122 100,00 

Decyzja:
luty 2017

10. Spuścizna po Bibliotece Polskiej 
w Brukseli – skatalogowanie, 
opracowanie i udostępnienie 
przyjętych zbiorów. 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

224 250,00/
195 000,00 

Decyzja:
luty 2017

11. Digitalizacja i udostępnienie w 
sieci internet rękopisów 
Włodzimierza 
Gierowskiego oraz materiałów 
Władysława Kosterskiego- 
Spalskiego obejmujących 
wydarzenia z lat 1897-1937 

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

51 865,00/ 
45 100,00 

Decyzja:
luty 2017

 

 

VI.INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA 
 

Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji realizował prace bieżące: 
 monitorowanie systemów informatycznych Biblioteki w celu ich utrzymania 

w gotowości do pracy: analiza logów, kontrola procesów systemowych, 
optymalizacja 

 przygotowywanie raportów systemu Aleph z wykorzystaniem języka SQL  
 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, naprawa 

niefunkcjonującego sprzętu, podłączanie i konfigurowanie nowo nabytego 
sprzętu 

 szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania 
 pomoc techniczna dla pracowników 
 obsługa serwisu internetowego Biblioteki 
 przygotowywanie nowych publikacji Biblioteki Cyfrowej 
 realizacja zamówień skanów z mikrofilmów lub materiałów papierowych 

Wdrożenie nowych rozwiązań: 
 

 Wprowadzenie powiadomień e-mail dla czytelników: 
o przypominających o terminie zwrotu książek 
o o dostępności egzemplarza po czekaniu w kolejce zamówień 

 wdrożenie obsługi rekordu analitycznego w systemie Aleph 
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 upublicznienie katalogu online systemu Expertus 

 
Liczba odwiedzin wirtualnych: 86 883. 

 
Biblioteka Cyfrowa: 
 

� Liczba materiałów zdigitalizowanych – 601. 
� Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej – 327. 

 
Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu BU: 

� 137 zestawy komputerowe, w tym: 
o 59 stanowisk pracowniczych 
o 21 stanowisk do obsługi czytelników 
o 52 stanowiska dostępne dla czytelników 
o 5 specjalistycznych stanowisk 

komputerowych dla osób 
niepełnosprawnych; 

� 18 laptopów, w tym: 
12 przeznaczonych dla pracowników 
6 dostępnych dla użytkowników; 

� 9 tabletów, w tym: 
3 przeznaczone dla pracowników 
6 przeznaczonych dla użytkowników; 

� 3 skanery ekologiczne 
� 1 skaner wielkoformatowy 
� 1 wywoływarka mikrofilmów 
� 1 urządzenie umożliwiające cyfrowe zapisywanie mikrofilmów 
� 1 skaner do mikrofilmów 
� 1 przewijarka do mikrofilmów 
� 3 tablice interaktywne z rzutnikiem 
� 1 tablica samokopiująca 
� 2 ekrany stacjonarne 
� 2 rzutniki cyfrowe 
� 2 tablety graficzne 

 

VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 
 
W roku 2016 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące prace: 
 

Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz „O listach i pamiętnikach polskich 
autorów z Ziem Zabranych z lat 1795 – 1918 w zbiorach Centralnego Państwowego 
Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie”, Wrocławskie Studia Wschodnie 2015 
nr 19 s. [199]-219.  

Drążyk Jolanta, Pobocha Igniatowska Anna O tym jeszcze szumią parkowe drzewa…  
Historia zespołu dworskiego w Morawicy, [Morawica 2016], 64 s. ISBN 978-83-
945989-0-7 [monografia] 
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Drążyk Jolanta, Materiały rękopiśmienne rodziny Gierowskich w zbiorach 
kieleckich bibliotek i instytucji kultury, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014, 
t. 2, s. 81–107 [druk 2016]. 
 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w latach 2012–2013, 
oprac. Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 
2014, t. 2, s. 197–213 [druk 2016]. 
 
Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, 
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające 
doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece 
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, [w:] Zarządzanie 
zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Praca zbiorowa, pod 
red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016, 
s. 329-352. 
 
Gulińska Grażyna, Drukarstwo w województwie kieleckim w latach 1945–1947, 
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014, t. 2, s. 13–43 [druk 2016]. 
 
Lubczyński Mariusz 
Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. Struktura majątkowa, 
Warszawa Wydaw. DiG; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016, ss. 393. 

Szesnastowieczne testamenty szlachty krakowskiej, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” T. 63, 2015, nr 4, s. 611-622. 

Śmietanka Hieronim, w: Polski słownik biograficzny, T. 51, Warszawa – Kraków 
2106, s. 87-90. 

Śmigielski Sebastian, w: Polski słownik biograficzny, T. 51, Warszawa – Kraków 
2106, s. 99-100. 
 
Nowak Joanna, Urządzenia do pomiaru czasu przedmiotem fascynacji... 
bibliofilów, czyli kilka słów o publikacjach dla kolekcjonerów zegarów i zegarków, 
[w:] Kategorie kultury : czas, pod red. Moniki Bator, Małgorzaty Krzysztofik, 
Zbigniewa Trzaskowskiego, Kielce 2015 [wydano w 2016], s. 321–346. 
 
Suchojad Henryk, Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji 
testamentów – kilka uwag na kanwie publikacji Cui contingit nasci…, Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, Rok LXIII, Warszawa 2015, Nr 4, s. 603-609.  
 
Wydawnictwa związane z wystawami w Galerii Uniwersyteckiej:  

 Przestrzenie : wystawa doktorantów Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach / red. 
katalogu Karolina Kozieł, Artur Bartkiewicz. – Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego. Galeria Uniwersytecka, 2016. – 28 s. : il. kolor. ; 27 cm. – 
ISBN 978-83-65139-42-9 

 Marian Czapla : malarstwo / oprac. Marian Rumin, Piotr Rosiński ; oprac. 
graf. Adam Cedro. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka 
Uniwersytecka, 2016. – 72 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 978-83-943578-1-8 
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 Pracownia ekslibrisu : wystawa ekslibrisów z Pracowni Ekslibrisu Cyfrowego 
Zakładu Grafiki w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / tekst i opracowanie katalogu 
Krzysztof Marek Bąk. – Kielce : Biblioteka Uniwersytecka, 2016. – [16] s. ; il. 
kolor. ; 21 cm. – ISBN 978-83-943578-2-5 

 Hommage á L.2 : Katarzyna Handzlik – rzeźby ceramiczne / tekst i oprac. 
Katarzyna Handzlik, Krzysztof Marek Bąk. – Kielce : Biblioteka 
Uniwersytecka, 2016. – [8] s. : il. kolor. ; 21 cm 

 Marcin Dobas : fotowyprawy [folder] / oprac. graficzne, skład Iwona Plucner; 
tekst Aneta Tkacz. – Kielce 2016. – 4 s.  

 

W roku 2016 pracownicy Biblioteki złożyli do druku następujące prace: 

Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz, „Listy Tekli Bołsunowskiej i Róży 
Sobańskiej jako źródło do badania postaw patriotycznych ziemianek z Podola”. 
Artykuł w druku, ukaże się w materiałach pokonferencyjnych: Rola i miejsce 
dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych, red. L. 
Michalska-Bracha, W. Caban  

Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, Bezpieczeństwo budownictwa 
bibliotecznego i jego realizacja w inteligentnym budynku Biblioteki 
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Referat wygłoszony 
29.01. 2016 na XXXIII FORUM BIBLIOTEKARZY w ramach którego odbyła się 
konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Bibliotece III”. Organizator: Biblioteka 
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
Chorzów. 
 
Lubczyński Mariusz 
Szlachta podłysogórska od końca XVI do początku XVIII wieku, w: Debaty 
Świętokrzyskie, T. 2, red. K. Bracha, M. Marczewska, S. Cygan, s. 156-191.  
 
Świerczowski Janusz, w: Polski słownik biograficzny. 
 
Zespół dworski w Seceminie w świetle inwentarzy z 1654 i 1743 roku, w: Sztuka w 
Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.  
 
Szląpek Ewa, Archiwum Komitetu Redakcyjnego Pism zebranych Stefana 
Żeromskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach // Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej. 3 (2015)  
 
Recenzje i redakcje: 
 
Redakcja naukowa: 
Drążyk Jolanta, Suchojad Henryk, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 4, 2016. 
Rosiński Piotr, Suchojad Henryk, Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy 
nowożytne (2016). 
 
 
 



 
21 

 

Recenzje-opinie podręczników szkolnych: 
Suchojad Henryk 
T. Małkowski, Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły 
podstawowej. Seria Wehikuł czasu, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 
2016. 
 
J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, Historia 2. Część 1: Od renesansu do rewolucji 
francuskiej. Zakres rozszerzony, Seria Ciekawi świata, Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPRON Gdynia 2016. 
 
 
VIII. PRODUKCJE FILMOWE 

 

Lp. Nazwa filmu Data 
realizacji

Długość 
filmu 

Osoby pracujące  
przy realizacji 

1. Wizyta przedszkolaków 30-05-2016 3 min. Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Karolina Wicha  
(tekst) 

2. ”Przestrzenie” 21-06-2016 3 min. 08 
sek. 

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 

3. Elżbieta Radzikowska 
”Akwaforty” 

21-06-2016 3 min. 59 
sek. 

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
 

4. ”II Świętojańskie 
Spotkania” 

09-09-2016 5 min. 30 
sek. 

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
dr Jolanta Drążyk  
(tekst) 
Iwona Plucner  
(opracowanie graficzne) 

5. ”Marcin Dobas - 
Fotowyprawy” 

05-12-2016 4 min. 01 
sek. 

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Iwona Plucner 

(opracowanie graficzne) 
 

6. Akademia Off 
Fashion 

27-11-
2015 

5 min. 57 
sek. 

Radosław Januszewski 
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska 
(lektor) 
Karolina Wicha 
(tekst) 
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7. ”Sztuka w 
świętokrzyskiem. 

Średniowiecze i czasy 
nowożytne” 

15-12-
2015 

4 min. 26 
sek. 

Radosław Januszewski 
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska 
(lektor) 
Karolina Wicha 
(tekst) 
Iwona Plucner 
(opracowanie graficzne) 

 

 

IX. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ SPOTKANIA 
NAUKOWE I KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH, INNE SZKOLENIA: 

 
 
Styczeń - grudzień 

 
Marcin Gabryś, Ewelina Łojek, dr Henryk Suchojad, Karolina Wicha 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Digitalizacja Kolekcji XIX-wiecznej. Źródło 
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność 
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2015 r. - 31 grudzień 
2016 r. 
 
Andrzej Antoniak, dr Jolanta Drążyk, Marcin Gabryś, Radosław Januszewski, 
dr Henryk Suchojad, Dorota Śmietańska, Karolina Wicha 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Digitalizacja zasobu archiwum domowego 
Emila Zegadłowicza. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 
2016 r. - 31 grudzień 2017 r. 
 
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Adam Bandrowski, Ewa Brąś, Edyta Brylska-
Szmidt, Marcin Gabryś, Marta Kołomańska, Katarzyna Król-Golda, Renata Krokos, 
dr Mariusz Lubczyński, Anna Łojek, Ewelina Łojek, Justyna Regulska, dr Henryk 
Suchojad, Katarzyna Zaborek 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na 
Świętym Krzyżu – odtworzenie wirtualne zachowanego zasobu wraz z utworzeniem 
Gabinetu Świętokrzyskiego. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 
2016 r. - 31 grudzień 2017 r. 
 
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Edyta Brylska-Szmidt, Anna Chrobot, 
Teresa Chutnik, Magdalena Cieślik, Marta Długosz, Anna Gołuzd, Monika 
Grzywna, Małgorzata Guldon, Adam Kacak, Agnieszka Kopeć, Ewa Kornecka-
Mogielska, Renata Krokos, Katarzyna Król-Golda, Justyna Regulska, Karolina 
Wicha 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie oraz udostepnienie kolekcji 
druków oprawnych rodziny Morrissey. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin 
realizacji: 1 styczeń 2016 r. - 31 grudzień 2017 r. 
 
Edyta Brylska-Szmidt, Teresa Chutnik, Anna Gołuzd, Katarzyna Król-Golda, 
Andrzej Lesiak, Dorota Śmietańska 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w 
językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich. 
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność 
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2016 r. - 31 grudzień 
2016 r. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
Udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
projekcie „Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, 
Ukraina) w latach 1795-1918” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
 
styczeń 
 

Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon, Renata Hatys 
18.01.2016 - udział w webinarium pt.: „Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych”.  
 
Karolina Wicha 
29.01. 2016 – udział w XXXIII FORUM BIBLIOTEKARZY w ramach którego odbyła się 
konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Bibliotece III”. Organizator: Biblioteka 
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
Chorzów. Wystąpienie: Bezpieczeństwo budownictwa bibliotecznego i jego 
realizacja w inteligentnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach (współautor: Urszula Franas-Mirowska).  
 

Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon, Zofia Kilarska, Anna Gołuzd, Teresa 
Chutnik 
29.01.2016 - udział w webinarium pt.: „Opracowanie dokumentów niesamoistnych 
wydawniczo w katalogu NUKAT (rekord analityczny).  
 
Luty 
 

Marek Białas, Justyna Regulska, Dorota Śmietańska, Ewa Szląpek, Marcin Zegadło,  
8.02.2016 – 4.04.2016 – udział w kursie języka migowego. Organizator: EDU-PASJA z 
Poznania. 
 
Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
9. 02. 2016 – udział w spotkaniu poświęconym dorobkowi naukowemu księdza 
profesora Daniela Olszewskiego. Spotkanie połączone było ze wspomnieniami o śp. 
księdzu profesorze w pierwszą rocznicę śmierci. – Archiwum Diecezjalne – Kielce. 
 
11. 02. 2016 – udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii, 
połączonym z wykładem prof. D. Karnauchowa (Nowosybirsk, Rosja)– „Dorobek 
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historiografii rosyjskiej w zakresie dziejów Polaków w Imperium Rosyjskim. Zsyłka 
Polaków na Syberię w historiografii rosyjskiej”.  
 
Zofia Kilarska 
25.02. 2016 – udział w webinarium zorganizowanym przez Centrum NUKAT nt.: 
„Baza ustaleń – podstawowe informacje dla bibliotekarzy systemowych - Erratki - 
jak budować, jak korzystać”. 
 
Marzec 

 
Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
3. 03. 2016 – udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii, 
połączonym z wykładem prof. dr. Igora Krywoszei z Humańskiego Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny pt. „Z dziejów klasztoru Bazylianów 
w latach 1765-1834.  
 
 
Andrzej Antoniak 
31.03.2016 –udział w drugiej edycji Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra, 
Warszawa 
 
Kwiecień 
 
dr Henryk Suchojad 
2.04.2016 - udział w sympozjum naukowym: Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – 
kultura –natura. Klasztor Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej na Świętym Krzyżu.  
 

Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
3. 04. – 16. 04. 2016 – udział w realizowanym przez Instytut Historii projekcie „ 
Pamiętniki i kolekcje listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, 
Ukraina) 1795-1918 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Umowa 
Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012 – kwerenda archiwalna w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie i biblioteczna w Narodowej Bibliotece 
Ukrainy im. W. L. Wernadskiego w Kijowie. 
 
Ewa Brąś, Justyna Regulska 
19.04. 2016 – udział w zorganizowanej z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu 
wystawie w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej „By księga była piękniejsza o 
duszę właściciela”. 
 
Maj 
 

Justyna Adamczyk 
20.05.2016 – Warszawskie Targi Książki 
 
dr Mariusz Lubczyński 
9 - 10.05.2016 - udział w konferencji naukowej: Debaty Świętokrzyskie II, Kielce – 
Święty Krzyż. Referat: Szlachta podłysogórska od końca XVI do początku XVIII wieku. 
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dr Henryk Suchojad 
9 - 10.05. 2016 - udział w konferencji naukowej: Debaty Świętokrzyskie II, Kielce – 
Święty Krzyż [przewodniczący sesji kończącej konferencję]. 
 
24-28.05.2016 - udział w konferencji oraz warsztatach: 8th International 
Conference on Qualitative and Qunatitative Methods in Libraries, Londyn.  
 
Justyna Adamczyk, Edyta Brylska-Szmidt, Maria Domańska-Nogajczyk,  
dr Jolanta Drążyk, Małgorzata Guldon, dr Grażyna Gulińska, Teresa Jamrożek, 
Renata Hatys, Ewa Kornecka-Mogielska, Renata Krokos, Katarzyna Król-Golda, 
Ewa Rutkiewicz, Marcin Zegadło, Marta Adler, Bożena Kosno, Aneta Tkacz,  
Marcin Zegadło, 
30.05.-01.06.2016 – udział w webinarium pt.: „Katalogowanie wydawnictw 
zwartych w formacie MARC 21 (poziom podstawowy).  
 

Czerwiec 
 
Maria Domańska Nogajczyk 
1. 06 2016 – udział w obchodach 73 – rocznicy pacyfikacji Bodzentyna – wystąpienie 
z referatem. 
3. 06. 2016 – udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Bibliotekę 
Uniwersytecką oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach „Z ziemi grodzieńskiej przez Syberię w świat. Wokół publikacji Pamiętnik 
wygnańca z roku 1863” – głos w dyskusji. 
 
Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
9 – 10. 06. 2016 - Kielce – Podzamcze – Chęciny – udział w Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej: Rola i miejsce dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów 
w badaniach historycznych i literackich.  
- członek komitetu organizacyjnego konferencji 
- wystąpienie z referatem pt. „Listy Tekli Bołsunowskiej i Róży Sobańskiej jako źródło 
do badań postaw patriotycznych ziemianek z Podola”. 
 
Zofia Kilarska, Anna Gołuzd, Teresa Chutnik 
17.06.2016 – udział w webinarium zorganizowanym przez Centrum NUKAT nt.: „Nowe 
narzędzia - dodawanie pól 856/530 do rekordów bibliograficznych w bazie NUKAT”.  
 
Andrzej Antoniak 
29.06.2016 – udział w warsztatach nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego 
dostępu, Warszawa. 
 
Wrzesień 

 
dr Tomasz Wójcik 
3 – 16. 09. 2016 – udział w realizowanym przez Instytut Historii projekcie „ Pamiętniki 
i kolekcje listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) 1795-
1918 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Umowa  
Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012 – kwerenda archiwalna w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie i biblioteczna w Narodowej Bibliotece 
Ukrainy im. W. L. Wernadskiego w Kijowie. 
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dr Mariusz Lubczyński 
8-10.09.2016 – udział w konferencji naukowej pt. „Wielkie rody na ziemiach polsko-
litewskich XVI-XX w. Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć”, Tarnobrzeg. 
Referat: Kariera rodziny Tarłów w XVI w. 
 
Karolina Wicha 
15-16. 09. 2016 – udział w V Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy. Organizator: 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej 
oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław. Wystąpienie z referatem Koncepcja „trzeciego miejsca” 
jako element kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej 
(współautor: Urszula Franas-Mirowska). 
 
Edyta Brylska-Szmidt, Katarzyna Król-Golda 
19-20.09. 2016 - udział w konferencji pt.: „Czasopisma naukowe w bibliotekach – 
zmierzch czy świt”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
Edyta Brylska-Szmidt 
26.09.2016 - udział w webinarium dotyczącym wprowadzania nowych pól (336-338) 
w rekordach bibliograficznych. 
 
Październik 

 
Edyta Brylska-Szmidt 
14.10. 2016 - udział w konferencji pt.: „Standard RDA – korzyści i problemy 
związane z jego wdrażaniem”. Organizator: Centrum NUKAT, Warszawa.  
 
Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
6.10.2016 – udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii 
połączonym z dwoma wykładami: prof. dr. hab. Wojciecha Olszewskiego z Katedry 
Etnologii i Antropologii UMK w Toruniu „Problemy tożsamości narodowej Polaków 
zamieszkałych w XIX wieku na Ziemiach Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina)  
i doc. dr Świetłany Muliny „ Problemy adaptacji Polaków z Ziem Zabranych na Syberii 
w XIX wieku” z Omskiego Uniwersytetu Państwowego – głos w dyskusji. 
 
dr Henryk Suchojad 
21.10.2016 - udział w konferencji popularnonaukowej z referatem: 
Skarżyskie spotkania z historią, Skarżysko-Kamienna. Referat: Zbiory specjalne 
Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
Ewa Kornecka-Mogielska 
28.10. 2016 – Krakowskie Targi Książki 
 
Listopad 
 
Maria Domańska Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
3. 11. 2016 - udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii, 
połączonym z następującymi wykładami:  
1. prof. J. Szczepański i prof. J. Pająk - "Pamiętniki Jana Bispinga ordynata  
w Massalanach z lat 1842 - 1892". 
2. Adam Benedykt Bisping (Kraków) - Losy rodziny Bispingów w XX wieku. 
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3. prof. W. Caban i prof. J. Szczepański - "Jan Witort (1853 - 1903): O spiskowaniu, 
zesłaniu i walce z rusyfikacją na Żmudzi – głos w dyskusji. 
 

Andrzej Antoniak 
16.11.2016 – udział w Krajowych Warsztatach Otwartego Dostępu, Warszawa.  
 
Edyta Brylska-Szmidt 
21-22.11.2016 - udział w spotkaniu roboczym zespołu ds. rozwoju standardów 
bibliograficznych. Organizator: Centrum NUKAT, Warszawa.  
 
dr Mariusz Lubczyński 
27.11.2016 – udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Historyków, Archeologów, 
Prawników i Politologów. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin 
kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, Opatów. Referat: Kariera 
urzędnicza i sprawy majątkowe Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego 
koronnego (wraz z dr hab. J. Pielasem) 
 
Grudzień 
 
dr Tomasz Wójcik 
1. 12. 2016 - udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii, 
połączonym z następującymi wykładami: 
1. Łukasz Wołczyk  - „Droga na Syberię we wspomnieniach Ludwika Zielonki i jego 
brata Kornela oraz wybranych zesłańców postyczniowych”.  
2. Wojciech Cedro – „Droga na zesłanie polskich kobiet w XIX w. na wybranych 
przykładach”. 
 
dr Henryk Suchojad 
7.12.2016 - udział w konferencji naukowej ogólnokrajowej z referatem: Przestrzeń 
biblioteki, przestrzeń kultury, UJK, Kielce Referat: Rola nowoczesnej biblioteki  
w badaniach i kształceniu uniwersyteckim.  
 
X. WYSTAWY: 

 
 
W Oddziale Zbiorów Specjalnych we współpracy z wybranymi instytucjami  
i osobami spoza Biblioteki zorganizowano następujące wystawy w Galerii 
Uniwersyteckiej: 
 

1. PRZESTRZENIE. 20 stycznia – 29 lutego 2016 
Wystawa prac malarskich, graficznych i fotograficznych doktorantów 
studiów w dyscyplinie sztuki piękne z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. HOMMAGE á L.2. Wystawa rzeźb ceramicznych Katarzyny Handzlik.    
11 marca – 15 kwietnia 2016 
Wystawa form rzeźbiarskich zainspirowanych twórczością Bolesława 
Leśmiana. 

3. Marcin Dobas – FOTOWYPRAWY. 27 kwietnia – 4 czerwca 2016 
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Wystawa fotografii, które powstały w trakcie wypraw do Nowej Zelandii, 
Islandii, Nepalu, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, 
Maroka, Egiptu, Tajlandii oraz Malezji. Wystawie towarzyszyła prezentacja 
multimedialna prowadzona przez M. Dobasa. 

4. MARIAN CZAPLA. Malarstwo.  8 czerwca – 16 lipca 2016. 
Wystawa ponad 20 prac malarskich z lat 1978-2008. 

5. PRACOWNIA EKSLIBRISU. 24 listopada 2016 – 13 stycznia 2017 
Wystawa grafik cyfrowych - dorobku pracowników, studentów  
i absolwentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 
związanych z Pracownią Ekslibrisu Cyfrowego kierowaną przez dr hab. 
Krzysztofa Marka Bąka.  

W ramach prac Oddziału Nauki Dydaktyki i Wydawnictw zorganizowano następujące 
wystaw: 

1. „Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura" wystawa wybranych 
publikacji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Wystawa 
eksponowana w krużganku klasztoru Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej na 
Świętym Krzyżu towarzyszyła Sympozjum naukowemu pt. „Dziedzictwo 
Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura", które zainaugurowało w regionie 
świętokrzyskim obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.  

2. Wystawa: „Historia Biblii” 11–15 października 2016 roku – Galeria 
Uniwersytecka. Wystawa zorganizowana przez Fundację Areopag. 

3. Wystawa: „Różne wydania Biblii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Kielcach” październik – grudzień, hol BU na parterze.  

4. Udział w organizacji wystawy: „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim”. 
Organizatorzy: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, 
Archiwum Państwowe, Biblioteka Uniwersytecka, kielecka Delegatura Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Kielc. Wystawa eksponowana  
w gmachu Wojewódzkiego Domu Kultury w dniach 12–21 grudnia 2016 roku:  

5. Wystawa wybranych publikacji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Kielcach, towarzysząca obradom plenarnym konferencji w ramach cyklu 
„Debaty Świętokrzyskie II” 9–10 maja 2016 roku. Wystawa w holu na parterze 
budynku BU UJK.  

W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 
 Nowości Czytelni  
 Dorobek wydawniczy pracowników Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego i 
pracowników Czytelni Pedagogicznej (wystawa stała uzupełniana o nowości)  
 

 
Opracowała:  Zatwierdził: 
Karolina Wicha                                                               dr Henryk Suchojad 

 
Dyrektor 

Biblioteki Uniwersyteckiej 
 

 
Kielce, 16.01.2017 r. 
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Najważniejsze	działania	
 
W zakresie realizacji zadań wyznaczonych Planem pracy Filii Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2016 rok, prace 
przebiegały bez większych zakłóceń i zgodnie z planem przyjętym na początku roku. 
W 2016 roku głównym celem działalności Biblioteki były:  

1. Prace w zakresie wzbogacania księgozbioru, skoncentrowane głównie na racjonalnym 
wykorzystaniu, wciąż zbyt małej, kwoty przeznaczonej na zakup publikacji w formie 
papierowej, które są nadal podstawowym źródłem informacji dla naszych 
użytkowników. 

2. Działania w kwestii lepszego wykorzystania przez studentów katalogów  
i elektronicznych baz danych. W tym celu zorganizowano akcję promującą 
elektroniczne źródła informacji oraz cykl zajęć edukacyjnych adresowanych do 
studentów starszych lat. W trakcie warsztatów zaprezentowano możliwości 
wykorzystania narzędzi informacji elektronicznej, takich jak: bazy bibliograficzne, 
katalogi centralne, pełnotekstowe bazy udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki 
Nauki, IBUK.pl, Academica i inne. 

3. Prace, we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, w zakresie rejestracji dorobku 
naukowego pracowników Filii UJK w programie EKSPERTUS.  

4. Budowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim i regionie. 
Biblioteka brała czynny udział w przedsięwzięciach realizowanych w Filii UJK  
w Piotrkowie Trybunalskim.  

5. Przygotowano materiały informacyjne dotyczące Biblioteki dla potrzeb 
akredytowanych kierunków studiów oraz kierunków ubiegających się o kształcenie na 
poziomie magisterskim. 

6. Przygotowano materiały do Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych na lata 
2017-2020.  

7. Biblioteka była czynna przez 11 miesięcy, tj. 257 dni z przerwą w miesiącu sierpniu, w 
którym wszyscy bibliotekarze skorzystali z urlopu wypoczynkowe oraz z przerwą 
świąteczną w dniach 23 grudnia 2016 r. - 1 stycznia 2017 r. Kalendarz pracy Biblioteki 
był dostosowany do kalendarza akademickiego oraz Zarządzeń Rektora nr 10 i 11/2016.  

Pomimo dołożonych starań zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Filii 
Biblioteki Uniwersyteckiej i uzyskania satysfakcji naszych użytkowników należy również 
zdefiniować bariery w korzystaniu z Biblioteki, były nimi: 

1. Ograniczony dostęp do zasobów informacyjnych spowodowany zbyt małą ilością 
zakupionych materiałów bibliotecznych.  

2. Postępujący proces starzenia się księgozbioru.  
3. Postępujący proces zużycia infrastruktury technicznej.  
4. Brak systemu zdalnego zamawiania i rezerwacji książek. Funkcjonalność wskazanego 

modułu umożliwia aktywne korzystanie z katalogu on-line poprzez:  
a) rezerwację książki wypożyczonej przez inną osobę, 
b) zamówienie, po zalogowaniu się na swoje konto, właściwej pozycji.  

5. Ograniczona przestrzeń do magazynowania zbiorów.     
W sprawozdaniu uwzględniono wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki. Dane 
statystyczne dotyczące efektów pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i zadań  
w nich realizowanych przedstawiono w rozdziałach tematycznych sprawozdania.  
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ORGANIZACJA	BIBLIOTEKI		

Struktura	organizacyjna	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA  BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ DS. FILII BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTECKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
e-mail: dyrektor.biblioteki@unipt.pl 

 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW  
e-mail: gromadzenie@unipt.pl 

 
ODDZIAŁ UDOSĘPNIANIA ZBIORÓW 
 
Wypożyczalnia 
e-mail: wypozyczalnia@unipt.pl 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
e-mail: miedzybiblioteczna@unipt.pl 
 
Czytelnia Ogólna z Informacją Naukową 
e-mail: czytelnia@unipt.pl 
 

Skład	osobowy	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  DS. FILII BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTECKIEJ  
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany. 
 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW  
W jednostce połączono centralne gromadzenie, uzupełnianie i opracowanie książek, 
czasopism: 
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer, mgr Sylwia Miller-Sieroska,  
mgr Małgorzata Pisarek. 
 
WYPOŻYCZLNIA: 
mgr Agnieszka Rogozińska, mgr Ewa Witczak, mgr Mariusz Woźniczka. 
 
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA  
dr Jolanta Dybała – stanowisko łączone: ½ etatu Wypożyczalnia Międzybiblioteczna; ½ etatu 
Czytelnia. 
 
CZYTELNIA Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ:  
dr Jolanta Dybała, mgr Konrad Klukowski, mgr Iwona Krzywińska, mgr Magdalena Lankocz  
Na koniec roku 2016 stan personelu wynosił 12 etatów.  Struktura zatrudnienia  
w Bibliotece przedstawia się następująco: 
1 bibliotekarz dyplomowany - starszy kustosz dyplomowany, 
6 kustoszy bibliotecznych, 
2 starszych bibliotekarzy,  
3 bibliotekarzy. 
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Godziny	udostępniania	
Godziny udostępniania zbiorów były dostosowane do kalendarza akademickiego. Z uwagi na 
konieczność zastępstw i  zapewnienie ciągłości pracy w Oddziale Udostępniania 
(Wypożyczalnia i Czytelnia) - wszyscy bibliotekarze, w tym również z Oddziału Gromadzenia, 
Ewidencji i Opracowania Zbiorów, pracowali w systemie zmianowym -  zgodnie z  imiennymi 
harmonogramami sporządzanymi na dany miesiąc. 
 
WYPOŻYCZALNIA (system zmianowy) 
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00, 
 sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00. 
 
CZYTELNIA (system zmianowy) 
poniedziałek-piątek 8.00-18.00, 
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00. 
 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI  I  OPRACOWANIA ZBIORÓW (system 
zmianowy)  
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00, 
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00. 
 
Terminale komputerowe czynne w godzinach pracy Biblioteki. 

Księgozbiór	–	statystyki	gromadzenia	i	opracowania ⃰	
 
 ⃰Ostateczny stan aktywów bibliotecznych zostanie ustalony do końca stycznia  2017 r. po dokonaniu bilansu 
wewnętrznego i potwierdzeniu zgodności zapisów w księgach inwentarzowych z Działem Księgowości.  
 

Gromadzenie	i	uzupełnianie	zbiorów		                  
Ogółem do Biblioteki wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną (książki, czasopisma, 
zbiory specjalne) 1 582 jednostki ewidencyjne na kwotę 64 463,04 zł    
Łącznie zarejestrowano  195 dokumentów  wpływu (faktury + noty). 
 Struktura zinwentaryzowanego księgozbioru przedstawia się następująco: 
 
 

Książki 
 
(woluminy) 

Czasopisma 
 
(woluminy) 

Zbiory 
specjalne 
(j. inw.) 

Rękopisy 
 
(woluminy)

Kopie 
 
(j. inw.) 
 

DŻS 
 
(j.inw.) 

OGÓŁEM 
 
(j. inw.) 

1 286  210  7 - - 79 
 

1 582 

Źródła	wpływu	księgozbioru		
                                      
A. Kupno: 
Ogółem zakupiono 754 jednostki ewidencyjne na kwotę 40 283,71 zł, w tym: 
•książki –  622 wol. o wartości  23 800,85 zł , 
•czasopisma – 125 wol. o wartości 16 126,02 zł, 
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•zbiory specjalne –  7 j. inw. o wartości 356,84  zł. 
W księgach akcesji sumarycznej FBU/OGEO(k) i FBU/OGEO(cz)7100, FBU/OGEO(cz)7101 
zarejestrowano 119 dowodów wpływu. W zakresie kupna wydawnictw zwartych Biblioteka 
współpracowała z 25 specjalistycznymi księgarniami naukowymi, hurtowniami książek i 
wydawnictwami uczelnianymi. Byli to następujący kontrahenci: 
Akademia Obrony Narodowej, 
Hurtownia Książek AZYMUT, 
Bibliofil, 
Book City, 
dydaktycznepomoce.com, 
Egis, 
empik.com, 
GUS, 
GWP- Psychologiczna Księgarnia Internetowa, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Kraina Książek, 
Księgarnia Ekonomiczna Kazimierza Leki, 
Księgarnia Internetowa PRUS24, 
Księgarnia Instytutu Języka Polskiego PAN, 
Księgarnia Literacka im. Norwida, 
Księgarnia „Pegaz”, 
Księgarnia WAM, 
Nowa Era, 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
Wydaw. Adam Marszałek, 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 
 
 
B. Badania własne: 
Z środków przeznaczonych na badania własne pracowników naukowych zakupiono  
i wprowadzono do zasobu bibliotecznego 143 wol. na łączną kwotę  9 622,46 zł.  
W księdze akcesji (BW)FBU/OGEO(z) zarejestrowano 18 dowodów wpływu. 
 
C. Dary:  
Wpłynęły ogółem 544 jednostki ewidencyjne na kwotę 10 536,60 zł,  w tym: 
• książki – 442 wol. na kwotę 9 829,50 zł, 
• czasopisma – 23 wol. na kwotę 670,20 zł, 
 DŻS (Dokumenty Życia Społecznego) 79 j. inw. na kwotę 36,90 zł. 
 
W księgach akcesji darów FBU/OGEO(d), FBU/OGEO(cz)71020 i FBU/OGEO(cz)71021 
zarejestrowano ogółem 76 dowodów wpływu.  
 
 
D. Wymiana: 
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę w zakresie wymiany  wydawnictw 
własnych Filii z innymi bibliotekami uczelnianymi. 
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1. Przekazano: 
94 wol. wydawnictw własnych Filii. 
   
2. Otrzymano: 
 141  wol. na kwotę 4 020,27, w tym: 
- 79 wol. wydawnictw zwartych o wartości  2 514,32 zł, 
- 62 wol. wydawnictw ciągłych o wartości  1 505,95 zł. 
W zakresie wymiany aktywnie współpracowano z następującymi instytucjami: 
Biblioteką Górnośląskiej WSP w Mysłowicach, 
Wydawnictwem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Biblioteką UKSW w Warszawie, 
Biblioteką WSP ZNP w Warszawie, 
Biblioteką UŚ w Katowicach, 
Akademią Pomorską w Słupsku. 
 
 
E. Czasopisma 
Prenumerata bieżąca 
W 2016 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 108 tytułami gazet  
i czasopism, w tym 105 tytułami czasopism w języku polskim i 3 tytułami w języku angielskim:  
The Economist, ELT Journal, Busines English Magazine. Czasopisma były dostarczane przez: 

 firmę kolporterską RUCH S.A. (czasopisma polskie), 
 Centralę Handlu Zagranicznego „ARS POLONA” (czasopisma zagraniczne), 
 indywidualnych wydawców periodyków fachowych.  

 
Stan ilościowy zasobu czasopism 
Włączono  210 wol. czasopism o łącznej wartości  18 302,17 zł, w tym: 
• 36 wol. o wartości 1 482,19  zł pochodzących z kupna, 
• 89 wol. o wartości 14 643,83 zł pochodzących z prenumeraty,  
• 23  wol. o wartości 670,20  zł  otrzymanych w darze, 
• 62 wol. o wartości 1 505,95 zł otrzymane w drodze wymiany. 
 
Łącznie w księdze akcesji wydawnictw ciągłych FBU/OGEO(cz) zarejestrowano 85 
dokumentów wpływu. 
 
Na dzień 31.12.2016 roku zbiór czasopism liczył 770  tytułów w ogólnej liczbie 7 610 wol.  
W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie gromadzone jak i te, które gromadzono  
w całej historii Biblioteki oraz „dekomplety” - roczniki niekompletne. 
 
 

Faktyczny	stan	księgozbioru⃰		
 
* wartość faktyczna po ubytkach 
 
 Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem 120 189 jednostek ewidencyjnych, 
o wartości 2.435.111,17  zł w tym: 

 książki   –   108 895 wol., o wartości 2.000.233,33 zł, 
 czasopisma – 7 610 wol., o wartości 373.819,76 zł, 
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 zbiory specjalne nieelektroniczne -  2 219 j. inw., o wartości 30.713,93, 
 zbiory specjalne elektroniczne –  429  j. inw., o wartości 27.091,35, 
 rękopisy –  37 wol., o wartości 903,00 zł, 
 kopie – 999 j. inw., o wartości 2.349,80 zł. 

 
 
Szczegółowe wielkości dla poszczególnych zapisów inwentarzowych  wykazuje poniższe 
zestawienie. 
 

Rodzaj zbiorów Stan na 31 grudnia 2016 r. 
Książki 

(woluminy) 
 
 
 
 
 

108 895 

inwentarz główny 74 508 

inwentarz 
pomocniczy 

25 652 

inw. ”W” zbiorów 
wydzielonych 

7 323 

inw. „G” zbiorów 
wydzielonych 
 

 
1 412 

 
Czasopisma 
(woluminy) 

 

 
7 610 

 
 

Zbiory specjalne 
(j. inw.) 

 
 

 
 
 
 
 

2 648 

kasety wideo 160 
 CD 429 
taśmy 
magnetofonowe 

409 

mapy 83 
plany 3 
atlasy 42 
ikonografia 42 
DŻS 1 480 

Rękopisy** 37 
Kopie 999 

** prace doktorskie, prace magisterskie 
                          

Opracowanie	zbiorów																																											
W 2016 roku zakończono prace nad uzupełnianiem katalogu elektronicznego o opisy zbiorów 
retrospektywnych w języku polskim. Prace w zakresie opracowania zbiorów były 
skoncentrowane głównie na następujących działaniach: 

 bieżącej kontroli  kartotek wzorcowych; 
 kontroli, aktualizacji i korekcie haseł wzorcowych; 
 melioracji, uzupełnianiu i poprawianiu opisów bibliograficznych; 
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 opiece merytorycznej i doradztwie w zakresie opisów formalnych  
i rzeczowych wszystkich rodzajów zbiorów sporządzanych w Bibliotece. 

      W 2016 roku opracowano formalnie i rzeczowo oraz poprawiono i uzupełniono stare 
rekordy: 
 
 
 

Książki 
(egzemplarze) 

Czasopisma 
(woluminy) 

Pozostałe dokumenty** 
(j. inw.) 

OGÓŁEM 
(j. inw.) 

Nowe 
opisy 
 

Stare 
opisy 
*** 

Razem
* 
 

Nowe 
opisy 

Stare 
opisy 
*** 

Razem
* 

Nowe 
opisy 

Stare 
opisy 
*** 

Razem*  
6 961 

1 286 5 188 6 474 459 21 480 7 - 7 
 
*podano łączną liczbę  poszczególnych kategorii zbiorów opracowanych  we wszystkich agendach. 
** dokumenty elektroniczne, mapy, atlasy. 
***rekordy przejrzane, poprawione i uzupełnione. 
 
1. Katalog komputerowy wykazuje 117 890 egzemplarzy zbiorów. Poza katalogiem 
komputerowym znajdują się Dokumenty Życia Społecznego. 
2. W 2016 roku w trakcie melioracji katalogu komputerowego przejrzano, poprawiono  
i uzupełniono 5 209 opisów bibliograficznych. 
3. Łącznie opracowano alfabetycznie i rzeczowo 6 960 jednostek  zbiorów. 
4. W roku sprawozdawczym do katalogu komputerowego wprowadzono 1 285  rekordów  
bibliograficznych: 

 książki –798 rekordów, 
 czasopisma – 480 rekordów, 
 zbiory specjalne – 7 rekordów. 

Na konie 2016 r. w katalogu komputerowym znajduje się 93 488 rekordów: 
 książki – 75 745 rekordów, 
 czasopisma – 17 127 rekordów, 
 zbiory specjalne – 616 rekordów. 

 
Ekspedycja księgozbioru do Oddziału Udostępniania 
Z Oddziału Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów do Wypożyczalni  
i Czytelni przekazano następujące ilości zbiorów: 
 
 

Dział Książki 
(wol.) 

Zbiory 
specjalne 
(j. inw.) 

 

Czasopisma 
(wol.) 

Wypożyczalnia 
 

1 028 - - 

Czytelnia  
 

258 7 210 

 
Łącznie: 

 

 
1 286 

 
7 

 
210 
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Efekty	działalności	w	zakresie	czytelnictwa	i	udostępniania	zbiorów		

Wypożyczalnia		
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie  300  nowych czytelników. 
Baza wykazuje ogółem 2 551 kont czytelniczych, w tym: 

 konta aktywne⃰ – 1 450, 
 konta nieaktywne⃰⃰⃰ ⃰– 1101. 

 
⃰  konta osób, które w roku sprawozdawczym co najmniej raz skorzystały ze zbiorów i usług Wypożyczalni, tzn.  
wypożyczały materiały biblioteczne na zewnątrz. 
⃰ ⃰  konta osób, które zarejestrowano w latach ubiegłych, i które w roku sprawozdawczym  ani razu nie skorzystały 
z Wypożyczalni. 
 
A. Stan bazy czytelników z podziałem  według statusu czytelnika na dzień 31.12.2016 
 

 Kategorie czytelników Liczba osób 
Studenci stacjonarni 1675 

Studenci niestacjonarni 548 
Pracownicy administracji 87 

Pracownicy naukowi 205 
Emeryci 19 

Doktoranci 17 
RAZEM 2551 

 
B. Stan bazy czytelników-studentów z podziałem na kierunki  i rodzaj studiów 

Kierunek 
 

Stacjonarni Niestacjonarni  
 

Ekonomia 192 16 
Filologia 
angielska 

210 16 

Filologia polska 58 2 
Historia 97 10 
Pedagogika 504 218 
 
Stosunki 
międzynarodowe

 
119 

 
24 

Zarządzanie 172 138 
Bezpieczeństwo 
narodowe 

323 124 

 
OGÓŁEM:

 
1675 

 
548 

 
C. Aktywność czytelnicza: 

 wypożyczono 14 605 pozycji, przeciętna dzienna wypożyczeń - 57 egzemplarzy, 
 zwrócono 14 625 pozycji, przeciętna dzienna zwrotów - 57 egzemplarzy, 
 ogólna liczba złożonych zamówień 17 278, w tym niezrealizowanych  2 673, 
 ogółem Wypożyczalnię odwiedziło 7 450 użytkowników, średnia dzienna 

odwiedzin -  29 osób. 
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D. Dodatkowe prace: 

 wysłano 6   upomnień pisemnych o zwrot książek i zapłatę należności pieniężnych do 
czytelników dłużników, 

 wykonano 30 połączeń telefonicznych przypominających o terminie zwrotu książek, 
 wysłano 67 powiadomień e-mail  informujących o zaległościach wobec Biblioteki, 
 sporządzono 22 protokoły informujące o stanie wdrożonych procedur windykacyjnych, 

które sukcesywnie przekazywano do Kielc, 
 zakończono 57 spraw, 
 wysłano 177 powiadomień o rezerwacjach czytelniczych, 
 wyselekcjonowano i przygotowano książki do naprawy introligatorskiej, 
 wprowadzono do bazy ZSI 471 przypisów dokumentujących stan należności 

bibliotecznych, 
 przeglądano i weryfikowano elektroniczną i papierową bazę czytelników, 
 sporządzono  protokoły książek zagubionych przez czytelników,  
 sporządzano protokoły książek przekazanych z magazynów Wypożyczalni  do 

Czytelni, 
 zorganizowano 8  wystaw tematycznych, 
 udzielono 2 256 informacji bibliotecznych i katalogowych, 
 na żądanie wykładowców i studentów zrealizowano 51 kwerend bibliograficznych, 
 przejrzano, poprawiono i uzupełniono ponad 4 tysiące opisów książek z księgozbioru 

dydaktycznego, 
 w przerwie międzysemestralnej i wakacyjnej porządkowano magazyny, dokonano 

reorganizacji zbiorów – przesunięto ok. 3 tys. zbiorów magazynowych. 

Wypożyczalnia	międzybiblioteczna		
 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna pozostaje w dalszym ciągu agendą obsługującą własne 
środowisko akademickie.  
Statystyka korzystania z usług tej agendy przedstawia się następująco: 

 liczba złożonych zamówień ogółem: 44, w tym; 
- do bibliotek krajowych: 44, 
- do bibliotek zagranicznych: - 

 sprowadzono ogółem  131 pozycji, w tym:  
    - książki -  60 wol., 

          - kserokopie – 6,  
          - mikrofilmy – 63,  
          - kopie elektroniczne – 8, 
          - skany – 2. 

 Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książek i Czasopism Naukowych 
ACADEMICA: 
- zarejestrowano 7 nowych użytkowników, 
- z usługi skorzystało 16 osób. 

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych w roku sprawozdawczym współpracowano 
między innymi z następującymi bibliotekami: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteką Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, Biblioteką Sejmową, Biblioteką Narodową,  Biblioteką Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Uniwersytetu  
w Bydgoszczy, Biblioteką Uniwersytetu w Opolu, Biblioteką Uniwersytetu w Toruniu, 
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Biblioteką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Biblioteką Czartoryskich  
w Krakowie, Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteką 
Akademii Medycznej w Łodzi.  
 

Udostępnianie	prezencyjne	i	działalność	informacyjna		
Czytelnia z Informacją Naukową dysponuje: 

 miejsca do pracy indywidualnej – 40, 
 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i katalogu bibliotecznego – 8, 
 dostęp do internetu bezprzewodowego, 
 kserokopiarka, 
 2 drukarki laserowe, 
 2 skanery, 
 stanowisko komputerowe dla studentów niepełnosprawnych. 

 
A. Stan ilościowy księgozbioru prezencyjnego* 
 
 *księgozbiór przeznaczony do udostępniania na miejscu znajduje się w dwóch magazynach, w budynkach 
dydaktycznych A i B 
 
Ogółem w Czytelni znajduje się 34 321  jednostek zbiorów, w tym: 

 wydawnictwa zwarte –  24 063 wol., 
 czasopisma – 7 610 wol., 
 zbiory specjalne i rękopisy  – 2 648 j. inw. 

 
B. Statystyka odwiedzin i udostępnień:  

 liczba odwiedzin:  3 384, 
 liczba czytelników (gości) spoza Uczelni – 36, 
 udostępniono na miejscu 9 036 jednostek zbiorów, w tym: 

          - książki:  3 577 wol., 
          - czasopisma oprawne: 1 234 wol., 
          - czasopisma nieoprawne: 1 680 egzemplarzy, 
          - dokumenty elektroniczne: 52 jednostki, 
          - kasety magnetofonowe: 14 kaset, 
          - mapy: 136, 
          - DŻS (Dokumenty Życia Społecznego): 10, 
          - prace magisterskie: 226. 

 z zasobów internetowych skorzystało: 2 036 osób, 
 liczba udzielonych informacji katalogowych i bibliotecznych: 2 306. 

 
C. Działalność informacyjna 

Usługi informacyjne: 
 65 osób skorzystało z Wi-Fi, 
 sporządzono 29 kwerend bibliograficznych, 
 wprowadzono 35 aktualizacji na  stronie domowej www, 
 udostępniono 7 haseł indywidualnych do czytelni internetowej IBUK, 
 udostępniono 65 haseł indywidualnych do sieci WiFi, 
 zamieszczono 15 fotorelacji z wystaw, 
 zamieszczono 6 wykazów nowości bibliotecznych, 
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 wdrożono elektroniczny system rejestracji dorobku naukowego EKSPERTUS,  
w którym odnotowano 36 opisów bibliograficznych publikacji naukowych 
pracowników Filii UJK w Piotrkowie Tryb, 

 w drugiej połowie roku uruchomiono profil Biblioteki na portalu społecznościowym  
facebook. 
 

 
D. Inne prace 

 do księgozbioru prezencyjnego wprowadzono ogółem 547 j. inw. nowości, w tym: 
          - książki - 257 wol., które opracowano formalnie i rzeczowo oraz nadano im 
          symbole lokalizacji działowej, 
          - czasopisma - 210 wol., 
          - zbiory specjalne elektroniczne -  6 j. inw., 
          - mapy – 1, 
          - DŻS - 79 j. inw. 
 na bieżąco porządkowano i sprawdzono poprawność  układu księgozbioru, m.in. 
wycofano podwójne egzemplarze książek z Czytelni do magazynu Wypożyczalni, 
  wprowadzono do bazy ZSI 120 przypisów dokumentujących stan należności 
bibliotecznych. 

 

ZARZĄDZANIE	ZBIORAMI		
Ubytki 
Kontynuowano selekcję księgozbioru - odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 19 j. inw. 
zbiorów specjalnych na kwotę 491,37. 
Gospodarka drukami zbędnymi 
Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej: 2 protokoły 
zawierające 166 wol. pozycji zwartych oraz 31 wol. czasopism. W zakresie wymiany dubletów 
Biblioteka współpracowała z 7 instytucjami: Miejskim Ośrodkiem Kultury  
w Piotrkowie Tryb., Biblioteką PAN w Kórniki, Książnicą Pomorską, PWSZ w Lesznie, 
Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteką Uniwersytecką  
w Kielcach, Główną Biblioteką Wojskową w Warszawie. 
Konserwacja księgozbioru 
W 2016 r. dokonano naprawy introligatorskiej księgozbioru na kwotę 1 899,99 zł.  

INFRASTRUKTURA	TECHNICZNA		
Łączna powierzchnia Biblioteki to 722 m2: 
2 sale (Wypożyczalnia i Czytelnia) dla użytkowników, 
1 sala – Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów, 
8 magazynów książek, w tym 4 magazyny „zewnętrzne” znajdujące się poza agendami 
udostępniania (budynek A i B). 
Biblioteka pracuje w Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA, który zautomatyzował 
większość procesów w Bibliotece. Obok katalogu elektronicznego funkcjonuje katalog  
on-line w Internecie. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do: 

 11 stanowisk z dostępem do Internetu stacjonarnego, 
 19 terminali z dostępem do katalogu komputerowego, 
 1 stanowiska komputerowego dla studentów niepełnosprawnych, 
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 2 kopiarek, 
 2 skanerów, 
 2 drukarek. 

Liczba komputerów wykorzystywanych do prac bibliotecznych i administracyjnych: 13 stacji 
roboczych, w tym: 

 11 komputerów w zakresie gromadzenia i opracowania, 
 2 komputery do ewidencji czytelników i udostępnień, 
 1 komputer w zakresie prac administracyjnych.  

Liczba komputerów użytkowanych w Bibliotece – 35. 
 

SZKOLENIA	BIBLIOTECZNE		
W 2016 r. prowadzono dydaktykę biblioteczną w dwóch formach: 

 podstawowej, były to tradycyjne szkolenia biblioteczne przeznaczone dla wszystkich 
studentów pierwszego roku. Od października do grudnia 2016 roku zrealizowano 28 
godzin zajęć dydaktycznych dla 13 grup studenckich, tj. 245 studentów, 

 zawansowanej, z elementami informacji naukowej, dedykowanej studentom 
przygotowującym prace licencjackie i magisterskie. Przeprowadzono szkolenia dla 15 
grup seminaryjnych , tj. 121 studentów. 

  

WYSTAWY	I	AKCJE	PROMOCYJNE	
Biblioteka organizowała wystawy tematyczne, prezentujące ciekawe zbiory, okolicznościowe 
-  uświetniające ważne wydarzenia o charakterze państwowym i lokalnym. W aktywny sposób 
włączano się w akcje promujące czytelnictwo. Fotogalerię umieszczano na stronie internetowej 
Biblioteki. 
W 2016 roku zorganizowano następujące ekspozycje: 
 
Wypożyczalnia: 

 Ekonomia i finanse w procesie gospodarki rynkowej [czas prezentacji : 1.01.2016-
10.02.2016], 

 Pedagogika zdrowia – nowości wydawnicze [czas prezentacji: 10.02.2016-01.03.2016], 
 Gerontologia społeczna – wybrane aspekty  [czas prezentacji: 01.03.2016-31.03.2016], 
 Terroryzm w kontekście zagadnień bezpieczeństwa współczesnego świata [czas 

prezentacji: 01.04.2016-30.04.2016], 
 Resocjalizacja w przestrzeni pedagogicznej [czas prezentacji: 01.05.2016-01.06.2016], 
 Ekonomia i zarządzanie – nowości wydawnicze  [czas prezentacji: 1.06.2016-

07.07.2016], 
 Pedagogika : kierunki, koncepcje, konteksty  [czas prezentacji: 30.09.2016-

03.11.2016], 
 Współczesne wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego [czas prezentacji: 03.11.2016-

31.12.2016]. 
 

Czytelnia : 
 2016 Rokiem Henryka Sieniewicza [czas prezentacji: styczeń/grudzień 2016], 
 2016 Rokiem Cichociemnych [czas prezentacji: styczeń/grudzień 2016], 
 Adam Mickiewicz (1798-1855) [czas prezentacji: styczeń 2016], 
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 William Szekspir – 400. Rocznica śmierci [czas prezentacji : styczeń/marzec 2016], 
 Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni  [czas prezentacji: luty/marzec 2016], 
 1050. Rocznica Chrztu Polski [czas prezentacji: kwiecień 2016], 
 Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza [czas prezentacji: 8-15 maja 2016], 
 Książka łączy pokolenia  [czas prezentacji maj/czerwiec 2016], 
 195. Rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida  [czas prezentacji: wrzesień 2016], 
 Starostwo Powiatowe – wczoraj i dziś [czas prezentacji: październik/listopad 2016], 
 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości [czas prezentacji: listopad/grudzień 2016]. 

 
AKCJE PROMOCYJNE 

 „Odwiedź Bibliotekę i wygraj książkę” II edycja, 
 Uruchomienie profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook, 
 Konkurs czytelniczy „Aktywnie korzystam z Biblioteki”, 
 „Współczesne publikacje naukowe w twojej bibliotece”. Akcja promująca 

wykorzystanie Cyfrowej Wypożyczalnia Międzybibliotecznej Książek i Czasopism 
Naukowych ACADEMICA połączona z warsztatami w zakresie tworzenia bibliografii 
załącznikowej w oparciu o dostępne bazy bibliograficzne. 

KONFERENCJE,	PUBLIKACJE,	SZKOLENIA	
 

A. Konferencje: 

dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
1. IV ogólnopolskie Seminarium Naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów: 

Rozmaite oblicza kobiecej starości, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 

Siedlce, 1–2 marca 2016 

wystąpienie: Wdowy w nauczaniu Ojców Kapadockich. 

2. Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze. Witches 

and angels – the perception of women in ancient and modern cultures, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 15–16 IX 2016 

wystąpienie: Wybrane bohaterki Ewangelii według  św. Mateusza jako wzór do 

naśladowania  dla czwartowiecznych mieszkanek Antiochii  na podstawie serii homilii 

In Matthaeum  Jana Chryzostoma. 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

1. Bezpieczeństwo w Bibliotece III XXXIII Forum Bibliotekarzy, Wydział Zamiejscowy  

w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Chorzów, 29 stycznia 2016 r. –  

 wystąpienie: Bezpieczeństwo budownictwa bibliotecznego i jego realizacja w  

 inteligentnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

    w Kielcach / Urszula Franas-Mirowska, Karolina Wicha. 
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 Biblioterapia w ośrodkach akademickich XXXIII Forum Bibliotekarzy, „Przegląd 

      Biblioterapeutyczny”; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wrocław, 08 kwietnia  

      2016  

     uczestnictwo potwierdzone certyfikatem. 

 V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Politechnika Wrocławska; Stowarzyszenie  

     Bibliotekarzy Polskich, Wrocław, 15-16 września 2016 r.  

     wystąpienie: Koncepcja „trzeciego miejsca”  jako element kreowania wizerunku 

     biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej/Urszula Franas-Mirowska, Karolina 

     Wicha, (referat przyjęty do  druku).  

 VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt. Nowe    projekty, cenne  

     inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek   naukowych,  Wrocław, 2 grudnia 2016 

     r. – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 

mgr Agnieszka Rogozińska 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przewroty antyparlamentarne – tradycja i 

   współczesność. Antecedencje-przebieg-egalizacja, Piotrków Trybunalski, 30-   

   31.05.2016. 

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne Wyzwania Bezpieczeństwa 

    Europejskiego. Kraków, 18-19.10.2016, 

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wojna hybrydowa na Ukrainie – wnioski i 

rekomendacje dla Europy i świata. Piotrków Trybunalski, 23-24.11.2016. 

B. Publikacje: 

dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
1. Dybała Jolanta, Biblioteka Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, 

„Bibliotekarz” 11 (2016), s. 33–35. 

2. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, Milk in Medical Theory Extant in Celsus’ De 

medicina, „Journal of Food Science and Engineering” 6 (2016), s. 267–279. 

3. Dybała Jolanta, Wdowy w nauczaniu Ojców Kapadockich (w druku: materiały 

pokonferencyjne, IV ogólnopolskie Seminarium Naukowe z serii Różne odsłony 

kobiecych światów: Rozmaite oblicza kobiecej starości, 1-2 marca 2016, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce). 

4. Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Dybała Jolanta, Bread as food and medicament 

in Oribasius’ writings (w druku: „Studia Ceranea”). 
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5. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, Medical science of milk (γαλακτολογία ἰατρική) 

contained in Celsus’ De medicina (w druku: „Studia Ceranea”). 

6. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, Medyczna nauka o mleku (γαλακτολογία ἰατρική) 

zawarta w De medicina Celsusa (w druku: „Przegląd Nauk Historycznych”). 

7. Dybała Jolanta, Kobiety w listach Grzegorza z Nazjanzu (oddane do druku: „Biblica et 

Patristica Thoruniensia”). 

8. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, The chickpea (ἐρέβινϑος; Cicer arietinum L) as a 

medicinal foodstuff and medicine in selected Greek medical writings (oddane do 

druku: „Greece and Rome”). 

9. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, The chickpea (ἐρέβινϑος; Cicer arietinum L) as a 

medicinal foodstuff and medicine in selected Greek medical writings (oddane do 

druku: „Medical History”). 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

1.  Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, Kontrola zarządcza i zarządzanie 

ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki akademickiej – 

rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, [w:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w 

społeczeństwie wiedzy. Praca zbiorowa, pod red. Mai Wojciechowskiej.  Warszawa, 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016, s. 329-352. 

mgr Agnieszka Rogozińska 

      1.  Pedagogika analityczno-krytyczna Michela Foucault oraz pedagogika przezwyciężania 

           obcości (dekonstrukcja) Jacques’a Derrida w kontekście wyzwań współczesnej  

            edukacji, „Forum Pedagogiczne” (przyjęty do druku). 

2. Rogozińska Agnieszka[rec.], János Esterházy : węgiersko-polski męczennik,  Molnár 

Imre, Zombori István, red., Budapest; Warszawa: Magyar Egyháztörténeti 

Enciklopédia Munkaközössége, Fundacja Historia Ecclesiastica Hungarica, 2015,  ss. 

154, „Niepodległość” 2016, t. LXV, s. 317-324. 

3. Kijowski Majdan – symbol narodowego przewrotu i jego reperkusje w opiniach prasy 

polskiej, „Polityka i Bezpieczeństwo” 2016, t. VII, s. 155-176. 

4. Paradoks regionalizmu w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w”] 

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego (przyjęty do druku). 

5. Niemilitarny wymiar wojny hybrydowej na Ukrainie, [w:] Wojna hybrydowa na 

Ukrainie – wnioski i rekomendacje dla Europy i świata (przyjęty do druku). 



 

17 
 

6. A. Rogozińska, Cele i zadania polityki państwa w myśli politycznej obozu 

piłsudczykowskiego (1918-1935), [w:] O kształt Rzeczpospolitej. Studia z zakresu 

polskiej myśli politycznej i ustrojowej okresu międzywojennego, red. P. Gofron, A. 

Paderewska, A. Matuła, Kraków 2016, s. 23-38. 

C. Prelekcje 

dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
1. Wpływ czytania na rozwój dzieci, Szkoła Podstawowa w Babach, 12.05.2016 r.  

(dla rodziców) 

2. Dlaczego warto czytać książki, Szkoła Podstawowa w Babach, 08.12.2016 r. 

(dla dzieci) 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

      1. Miejsce biblioteki w Uczelni. Referat wygłoszony z okazji Dnia Bibliotekarza i 

          Bibliotek zorganizowany przez Filię UJK w Piotrkowie Tryb., 10 maja 2016 r. 

 

D. Szkolenia i Staże 

dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
Ceska zemedelska univerzita v Praze, Biblioteka – program ERASMUS+ (STT),  

09–13. 05. 2016 r. 

 

mgr Urszula Franas-Mirowska,  

mgr Urszula Jagodzińska, 

mgr Liliana Koblenzer, 

mgr Sylwia Miller-Sieroska 

Szkolenie z formatu MARC 21 (poziom podstawowy), Biblioteka Uniwersytecka 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 30, 31 maja; 1 czerwca 2016 r. 

webinaria – szkolenie internetowe 

 

mgr Konrad Klukowski 

Szkolenie w zakresie wprowadzania danych bibliograficznych do programu EKSPERTUS, 

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 9-10 maja 

2016 r. 

 

E. Projekty 
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dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
uczestnik projektu: Wieźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, 

kierownik naukowy projektu dr Agnieszka Stanecka, lata 2015–2017 

Sekretarz naukowy 

konferencja: Wieźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze. 

Witches and angels – the perception of women in ancient and modern cultures, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 15–16 IX 2016 

 

 

 
 
Piotrków Trybunalski, dnia 17 stycznia 2017 r. 
 
 
Sporządziła:                                                                                                   Zatwierdził: 
mgr Urszula Franas-Mirowska 
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej 
ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Piotrkowie Trybunalskim 
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